
 

 

FGV EMAp lança graduação em Ciência de Dados 

Curso começa no primeiro semestre de 2020 e terá parcerias internacionais 

 
A Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas, no Rio de Janeiro, lança 
no primeiro semestre de 2020 o curso de graduação em Ciência de Dados. Embora 
essa área do conhecimento seja responsável pela ascensão de gigantes como Amazon, 
Netflix e Spotify, a formação de profissionais para o setor continua muito aquém da 
demanda. Apenas 30% das cem principais universidades do mundo desenvolvem 
programas na área e boa parte delas não está focada nas demandas específicas do 
mercado de trabalho.   
 
No Brasil, a oferta de cursos é, ainda, muito mais tímida e centrada essencialmente em 
especializações Lato Sensu. Até 2016, o país não tinha curso de graduação na área e, 
de lá para cá, esse crescimento foi incipiente. A iniciativa da EMAp representa uma 
ponte decisiva entre a área acadêmica e o mercado de tecnologia e inovação 
empresarial. Todos os professores do curso obtiveram doutorado ou pós-doutorado em 
instituições que exercem liderança internacional na área e têm ampla experiência em 
pesquisas aplicadas, bem como em consultorias para empresas privadas e setor 
público.  
 
Os estudantes podem contar, dessa forma, tanto com oportunidades de prestigiados 
intercâmbios quanto com inserção direta no mercado, qualificando-se para trabalhar em 
análise intensiva de dados e geração de conhecimento para tomada de decisões. São 
necessidades hoje imprescindíveis e em forte expansão para empresas de tecnologia, 
marketplace eletrônico, bancos de investimento, fintechs, lawtechs, organizações não 
governamentais, consultorias, empresas multinacionais, mídia e comunicação. Segundo 
pesquisa da MIT Sloan Management Review, seis em cada dez companhias 
entrevistadas promovem treinamento em ciência de dados e metade consideram que 
transformar insights analíticos em negócios é um de seus maiores desafios.  
 
Ao mesmo tempo, o programa da EMAp/FGV, elaborado a partir de mais de 20 projetos 
de sucesso global, de instituições como MIT, Berkeley, Columbia, Stanford e Barcelona 
Graduate School of Economics, fornece base sólida para os que optarem por prosseguir 
na carreira acadêmica, como pesquisadores.  
 
Serão abertas 40 vagas para a primeira turma – 32 por meio do vestibular FGV e oito 
pelo Enem. O curso é presencial e tem 2.610 horas (4 anos de duração).  As inscrições 
para o vestibular já estão abertas e vão até o dia 8 de outubro. Devem ser feitas pelo 
site  fgv.br/vestibular . 


